
 Souhlas se zpracováním osobních údajů ZÁJEMCE 
pro žádost o poskytování služby osobní asistence 

Co jsou osobní údaje? 

Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Jedná se o různé druhy informací. Vždy musí být jasné, koho se 
informace týkají. Takovým osobním údajem mohou být např.: jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefon, 
email. 

Komu udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů? 

Správce údajů: 

Souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů udělujete svým podpisem Jihočeskému centru pro zdravotně 
postižené a seniory o.p.s. (dále jen JCZPS), se sídlem SNP 559 386 01 Prachatice, IČO 26594463. Službu OA 
poskytujeme na pracovišti Strakonice, Stavbařů 213, Strakonice. 

Proč potřebujeme Váš souhlas? 

Osobní údaje je možné zpracovávat na základě právních důvodů souvisejících se zpracováním žádosti o poskytování 
sociální služby osobní asistence. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní 
povinnosti. Lze jej kdykoli odvolat. V případě, že odmítnete souhlas udělit, není poskytovatel oprávněn vaše osobní 
údaje zpracovávat. V této souvislosti však nemůžeme poskytovat sociální službu osobní asistence.  

 

Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat a proč?  

Souhlas udělujete se zpracováním a uchováváním těchto údajů: 

Jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefon, email 

A dalších údajů (např. základní informace o Vaší celkové sociální situaci, úkony soběstačnosti) 

Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v listinné podobě. Na základě těchto údajů nebudou činěna žádná 
rozhodnutí výlučně automatizovanými prostředky. 

Veškeré informace získané od Vás, rodiny či jiné osoby jsou nutné pro zjištění nepříznivé sociální situace, potřeb 
služby a jejího vhodného nastavení. 

 

Na jak dlouho tento souhlas udělujete? 

Souhlas udělujete s účinností dne podpisu tohoto dokumentu do dne uzavření smlouvy o poskytování sociální služby 
(případně do dne zrušení žádosti).  

 

Můžete souhlas kdykoliv odvolat? 

Ano, souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost 
zpracování osobních údajů před tímto odvoláním. V této souvislosti však nemůžeme vyhovět Vaší žádosti a uzavřít 
smlouvu o poskytování služby.  

 

Jaké máte práva v souvislosti se zpracování os. údajů? 

V rámci mezí stanovených právními předpisy1 máte právo požadovat po nás přístup k Vašim osobním 
údajům, jejich opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i 
právo na přenositelnost údajů.  



 

Budou osobní údaje v bezpečí? 

V organizaci jsou zavedeny obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření 
nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů. 
Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tyto pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních 
aktivit.  

 

Kde můžeme podat stížnosti na zpracování osobních údajů? 

Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 
na adrese: 

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praha 7 

IČ 70837627 

Tel. +420 234 665 111, www.uoou.cz 

 

Projev vůle: 

 

Já, níže podepsaný/á …………………………………………………………..nar. ………………………..………….. 

bytem………………………………………………….……………………….. prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným 

informacím a na základě své pravé a svobodné vůle svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas Jihočeskému 

centru pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s., pracoviště Strakonice ke zpracování shora vymezených osobních 

údajů za shora uvedených podmínek. 

 

Tato listina je zpracována ve dvou stejnopisech. Správce i subjekt obdrží po jednom stejnopise. 

 

 

Ve Strakonicích ………………………………….   ………………………………………………… 

                             Podpis 

 

 

 

 

1 tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES). 

http://www.uoou.cz/

